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„PRENTLISTIN
-. .

Athyglisverð sýning á Kjarvalsst

Prentlistin breytir heiminum,
er nafn á svningu, sem Félag islenzka prentiönaöarins og Þýzkislenzka
menningarfélagiö
Oermania gengst fyrir nú aö
Kjarvalsstööum.'én i leiöinni er
minnzt bókaútgáfu Guöbrands
Þorlákssonar biskups, en sérstökum þætti hefur veriö komiö
•fyrír á sýningunni i samvinnu
viö L andsbókasafniö, þar sem
sýndar eru nokkrar bækur, sem
Gu6brandur biskup lét gera á
Hólum á 16. öld og öndverðri
þeirri 17. Eru liðnar sléttar fjórar aldir siöan Guðbrandur hóf
útgáfu sina á bókum.
Minningarsýningin um Jóhann Gutanberg var upphaflega
haldin i heimabæ hans i Mainz i
Þýzkalandi, en hefur siðan farið
viða um heim.

Hin göfuga
iöngrein
Prentlistin mun vera göfugust
iðngreina. Jóhann Gutenberg,
er hóf hana til vegs, var aðalsmaður (1400-1468) fæddur i
Þýzkalandi, sem áður sagði.
Hann fann upp lausaletrið og
pressu, og hann einsetti sér að

finna upp nothæfa prentaöferð
til þess að prenta öll tákn. Aðferð háns, og það sem siðar
kom, er forsenda
allrar
prentunar i veröldinni i dag.
Þótt Gutenberg sé þannig talinn höfundur prentlistarinnar,
eða lausaletursins, þá eru nú
ekki allir á einu máli um það.
Kinverjar höfðu notað lausaletur þegar árið 1041, en sú vitneskja hafði ekki borizt til
Evrópu. Sumar bækur greina
frá þvi, að Hollendingurinn
Laurens Coster eigi að hafa notað færanlegt letur árið 1430, eða
tveim áratugum á undan Gutenberg. Almennt mun þó hinn siðmenntaði heimur telja Gutenberg vera höfund prentlistarinnar.
Við lestur um prentlistina og
skoðun á sýningunni kemst
maður að einu, fyrst og fremst:
Prentlistinni hefur farið aftur—
og svo mikið, að það er aðeins á
seinustu árum að hún kemst aftur á það stig, sem hún var hjá
honum Gutenberg og þessum
gömlu mönnum, sem hófu
prentverkið til vegs fyrir meira
en 500 árum.

Gutenberg
Mjög litið er vitað um ævi
Gutenbergs, hann varð ekki almennilega frægur fyrr en eftir
dauða sinn. Menn vita ekki með
fullri vissu hvenær hann fæddist
og dánardægur er heldur ekki
vitað út i hörgul. Meira að segja
er talið að myndir af honum séu
annaðhvort af öðrum, eða gerðar eftir ágizkun.
Gutenberg var fæddur i Mainz
og var komin af efnuðu fólki.
Faðir hans hét Gensfleisch, en
Gutenberg tók nafn sitt eftir
fæðingarstað móður s i n n a r .
Hann bjó lengi i Strasbourg, og
hugsanlega hefur hann verið
farinn að gæla við hugmyndina
um lausletur þegar árið 1438.
Hann fluttist til Mainz árið 1444'48 að þvi er talið er.
Það mun hafa verið árið 1450
sem Gutenberg fékk peninga að
láni hjá Jóhanni nokkrum Fust
til þess að láta gera prentsmiðju. Hann gat ekki endurgreitt lánið, og varð að láta
prentsmiðjuna i hendur Johanns Fust, sem tók við rekstri

hennarásamt tengdasyni sinum
Peter Schöffer.
Gutenberg fékk nú fé að láni
hjá Conard Humprey og setti
upp aðra prentstofu.
Árið 1465 heiðráði kjörfurstinn Adólf af Mainz Gutenberg og
lét honum i té eftirlaun, sem
hann hélt til dauðadags, en
launin voru klæði og vin.

Hin fræga biflía
Gutenbergs
Frægasta verk Gutenbergs
var Gutenbergs-biflian, sem
talin er vera ein fegursta bók
veraldar fyrr og siðar.
Þessi dásamlega 1282 blaðsiðna, tveggja dálka bók er talin
hafa verið prentuð árið 1456, —
að einhverju leyti þó af Schöffer, þvi að vitað var að Gutenberg gat ekki komið bókinni i
sölu til þess að greiða skuldirnar við Fust og vann að prentuninni, þegar hann missti allt.
Gutenbergs-biflian,
stundum
nefnd Mazarin-biflian, hlaut
heimsfrægð, er eintak af henni
fannst árið 1760 í bókasafiii
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Johannes Gutenberg.
Koparstunga eftir A. Thevet,
fráárinu 1584.

Gutenberg-biblian
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kardinálans af Mazarin. 47 eintök munu nú vera til af bókinni,
en aðeins tvö eða þrjú alveg
heil, eitt þeirra er i MOnchen, en
annað í Vinarborg, og sögur eru
um að hið þriðja,. alheila hafi
fundizt fyrir nokkru í skóla i
Þýzkalandi.
Mér er til efs að við gerum
okkur i fljótu bragði ljóst hversu
stórkostlegt framlag Gutenbergs var til heimsmenningarinnar. Fjölföldun á rituðu máli
voru uppskriftir og annað ekki.
Það var dýrt að skrifa upp bækur, og bækur voru þvi einkum
forréttindi hinna fáu lærðu og
hinna auðugu. Meðal þeirra,
sem áttu skrifaðar bækur var
kirkjan.

Prentlistin
breiðist út
Aður en Gutenberg kom til
sögunnar var biblian bundin við
keðju, þvi að varðveita varð
þessa dýrmætu bók fyrir þjófum. Við þessa keðju losaði
Gutenberg bibliuna og allar
aðrar bækur, með þvi að gera
þær ódýrari en áður var. Margir, sem ekki höfðu átt þess neinn
kost áður að eignast bibliuna,
gátu nú keypt þessa bók. Ekki
liðu nema fá ár frá Gutenberg
bibliunni þar til önnur latnesk
biblia kom út, og siðan komu
enn nýjar útgáfur. Þegar komið
var fram undir aldamótin 1500
var farið að prenta i allri
Evrópu. Fjöldi þeirra, sem lesið gátu, fór sifelt vaxandi. Ekki
leið á löngu þar til prentlistin
hafði breiðzt út um aílan heim.
(Hún kom til tslands um það bil
1530). Prentsmiðja var opnuð i
Mexikó árið 1539, siðan kom
Indland 1556. Farið var að
prenta i Perú 1584, hér fara á
eftir nokkur ártöl, sem sýna
hvenær prentsmiðjur voru fyrst
stofnaðar i nokkrum löndum:
Japan 1590, Filippseyjum 1602,
Libanon 1610, Boliviu 1610,
Bandarikjunum 1639, Iran 1640,
Finnlandi 1642, Kina 1644,
Argentinu 1700, Brasiliu 1706,
Sýrlandi 1708, Kolumbiu 1738,
Kanada 1752, Chile 1776, SuðurAfriku 1784, til Astraliu kom
fyrsta prentsmiðjan ekki fyrr en
1802.
Við eigum ekki neitt til, sem
Gutenberg hefir skrifað með
eigin hendi, enga mynd, sem
sýnir okkur, hvernig hann leit
út, og einnig er gröf hans okkur
týnd. Eftir hefur okkur verið
látið nafn hans sem uppfinningamanns prentlistarinnar, og
við eigum bibliu hans. Þessi
fyrsta prentaða bók i heiminum
er þann dag i dag meðal allra
fegurstu bóka. Gutenberg tókst
með tuttugu ára vinnu að koma
list sinni á svo hátt stig, að
biblia þessi stendur ekki að baki
hinum ibúðarmestu handritum

